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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1.(1) Апелативната комисия, наричана за краткост в текста на този правилник
”Комисията”, е колегиален помощен орган на Управителния съвет на Българската
федерация по волейбол (БФВ), който осъществява спортно правосъдие по смисъла на член
27, ал.2, т.5 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), в качеството си на
върховен орган в системата от комисии на БФВ, разрешаваща като втора и последна
инстанция спорове, свързани с:
а/ придобиването, притежаването, упражняването, изменението, прекратяването,
отнемането, възстановяването, трансфераи преотстъпването на състезателни права на
състезателите по волейбол;
б/ обжалването на решенията на други помощни органи на БФВ, предвидено в
правилниците на БФВ и/или устройствените актове на органите;
(2) Решенията на Комисията са задължителни за спортните клубове и служебните им
лица, спортистите и картотекираните състезатели по волейбол, за длъжностните лица на
БФВ, както и за трети лица, спрямо които решенията признават, пораждат, изменят или
прекратяват права или задължения, свързани с осъществяването на дейността и
постигането на целите на БФВ.
Чл.2. Основни начала в дейността на Комисията са независимост, непосредственост,
обективност и колегиалност при взимане на решенията.
II.УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА.
Чл.3. Комисията се състои от председател и членове, броят на които се определя от
УС на БФВ.
Чл.4.(1) Заседанията на Комисията се свикват от председателя при сезирането й със
спор, попадащ в обхвата на нейната компетентност.
(2) В случай, че при сезиране на Комисията със спор, попадащ в обхвата на нейната
компетентност, и председателят на Комисията не свика заседание в срок от 10 дни,
страните и/или заинтересованите лица имат право да сезират Председателя наУС на БФВ,
който в деня на постъпване на искането е длъжен да насрочи заседание на Комисията в 7седем дневен срок.
Чл.5. Комисията може да заседава неприсъствено, Този ред е приложим при условие,
че в предвидените в настоящия правилник срокове не са постъпили писмени възражения
или становища от ответната по жалбата страна и не се засягат права и интереси на трети
лица, на които комисията не е изпратила препис от жалбата с указание за даване на
становище.
Чл.6.(1) Заседанията на Комисията се ръководят от председателя.
(2) За воденето на заседанията, проведените обсъждания и прения от страните и
заинтересованите лица, се води протокол. Решенията на Комисията се подписват от
всички нейни членове.
III. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл.7.(1) Комисията се произнася по жалби срещу решения на Трансферната комисия
и администрацията на БФВ, в случаите, предвидени в правилниците на БФВ за условията

и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и
професионалните спортисти по волейбол и за статута на спортистите аматьори и
професионалните спортисти по волейбол, и за придобиване, прекратяване и отнемане на
състезателните права.
(2) Комисията е компетентен орган за решаване на жалби против решения на
помощни органи на УС на БФВ в случаите на наложени имуществени санкции на
спортните клубове по волейбол със седалище в страната, както и против решенията на
Дисциплинарната комисия на БФВ, с които са наложени дисциплинарни наказания.
Чл.8.(1) Обжалването на актове, разглеждането на които е вменено в компетентност
на Комисията, се извършва чрез органите, постановили съответните актове, в сроковете,
предвидени по правилата на вътрешните правилници и актове на БФВ, приети от УС на
федерацията.
(2) Ако не са предвидени срокове по предходната алинея, издаденият акт подлежи
на обжалване в седем дневен срок от връчване на съобщението за акта. Когато такова не е
връчено, актът подлежи на обжалване в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно
от шест месеца от неговото издаване.
Чл.9. Обжалването на актовете пред Комисията не спира изпълнението.
Чл.10. Комисията оставя без разглеждане жалбите, подадени след сроковете за
обжалване по чл.8 от Правилника, като в този случай подадената жалба се връща на
жалбоподателя ведно с приложенията към нея, срещу разписка.
Чл.11.(1) Подадената жалба следва да съдържа: пълно наименование на
юридическото лице с посочване на седалище, адрес на управление и представител; ЕИК;
трите имена, пълен адрес и ЕГН на жалбоподателя в случаите, когато същият е физическо
лице; фактически твърдения и доводи, свързани с неправилността и необосноваността на
обжалвания акт; основанието за отмяна и искане за решаване на спора по подадената
жалба; всички доказателствени искания за изясняване на обстоятелствата от значение за
решаване на спора.
(2) Към жалбата се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи изложените в
нея фактически твърдения и доводи, свързани с основанието за отмяна на обжалвания акт,
както и вносна бележка за платена такса за разглеждане на жалбата.
Чл.12.(1) След постъпване на жалбата председателят на Комисията дава
седемдневен срок на ответната страна по жалбата за отговор и/или на органа, издал
обжалвания акт, за възражение.
(2) При наличие на заинтересовани трети лица (спортисти, картотекирани
състезатели по волейбол, спортни клубове по волейбол и др.), същите се конституират за
участие в производството по разпореждане на председателя на Комисията, който дава
тридневен срок за представяне на писмено становище. В този случай председателят на
Комисията има право да поиска от жалбоподателя да представи допълнителен брой
преписи от жалбата за връчване на заинтересованите лица.
(3) С подаването на отговора на жалбата и/или възражението и/или становищата по
предходните алинеи, се представят от ответната по жалбата страна и от заинтересованите
лица всички писмени доказателства, свързани с твърденията в отговора, възражението и
становищата, както и се предявяват всички доказателствени искания за изясняване на
обстоятелствата от значение за решаване на спора от Комисията.

Чл.13.(1) За участие в насрочените заседания на Комисията се призовават
жалбоподателят, ответната страна, представител на органа, издал обжалвания акт, и
заинтересованите лица.
(2) Призоваването на посочените участници може да бъде извършвано чрез писмо
с обратна разписка, чрез изпращане на телефаксно съобщение или чрез уведомление,
изпратено на адрес на електронна поща, посочен от съответния участник.
(3) Всички участници в производството пред Комисията следва да бъдат
уведомени поне пет дни преди датата на заседанието на същата.
Чл.14. Жалбоподателите, представителите на органа, издал обжалвания акт, както и
заинтересованите лица могат да присъстват на откритите и присъствени заседания на
Комисията лично или чрез упълномощен от тях представител с юридическо образование,
включен в кръга на лицата, имащи право на процесуално представителство по чл.32 от
ГПК.
Чл.15.(1) Заседанията на Комисията за разглеждане на жалбите започват с доклад
на председателя или на упълномощен от него член на Комисията, с който се прочита
подадената жалба и подадените отговор, възражение и становища, ако са постъпили
такива.
(2) След изслушване на доклада по предходната алинея се изслушват становищата
на жалбоподателя, ответната страна, и заинтересованите лица.
(3) На заседанието на Комисията могат да бъдат представени допълнително
писмени и гласни доказателства, ако същите са поискани за събиране и представяне с
подаване на жалбата, отговора, възражениетои становищата.
(4) След изслушване на становищата на участниците в производството и
произнасянето по приемане на представените доказателства, Комисията се оттегля на
съвещание за решаване на спора.
(5) Съвещанието на Комисията по предходната алинея се провежда при закрити
врати.
(6) Не може да участва при провеждане на заседанията и при решаване на спора
член на Комисията, който е законен представител на участник в производството или е
съпруг или роднина на някой от участниците по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен или по сватовство трета степен.
Чл.16.(1) Решението на Комисията се постановява в деня на проведеното заседание,
като при оттеглянето на Комисията на съвещание председателят на Комисията съобщава
на присъстващите участници часа на обявяване на решението.
(2) В случаите, при които решаването на спора съставлява фактическа или правна
сложност, Комисията постановява решението в срок от седем дни, считано от датата на
заседанието.
(3) При неприсъствено постановявяне на решението Комисията изпраща на всеки
от неприсъствалите участници в производството преписи от решението.
Чл.17.(1) Решенията на Комисията не подлежат на обжалване.
IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Спрямо заварените производства по подадени жалби пред Комисията или други
органи на БФВ, разглеждането на които е в компетентността на Комисията,
намират приложение правилата на настоящия правилник.

§ 2. Спрямо неуредените въпроси по този правилник намират субсидиарно приложение
правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а в случаите, при
които предмет на обжалване са актове, с които се налагат наказания, включително
глоба или имуществена санкция, намират субсидиарно приложение правилатата
на Закона за административните нарушения и наказания.
Този правилник е приет на заседание на управителния съвет на БФВ на 15.12.2020
г. и се издава на основание Устава на БФВ.

ТАРИФА
на Апелативната комисия при УС на БФВ
за разглеждане на жалби, утвърдена с Решение на УС на БФВ на
проведено заседание на 15.12.2020 г.
1. При разглеждане на жалби срещу решения на комисиите по чл.7, ал.1 от
Правилника за работа на АК на БФВ:
а/ При обжалване с материален интерес – 4% върху стойността на интереса, но
не по-малко от 300 лева.
б/ При обжалване без материален интерес - от 500 до 1500 лева, като дължимата
такса за разглеждане на жалбата се определя от Апелативната комисия според
степента на фактическа и правна сложност на преписката.
2. При разглеждане на жалби против решения на Дисциплинарната комисия на БФВ
за налагане на наказания, глоби или имуществени санкции – 6% върху размера на
наложената имуществена санкция или парична глоба, но не по-малка от 200 лева.
3. При разглеждане на жалби срещу решения на Дисциплинарната комисия на УС на
БФВ за налагане на санкции на спортни клубове или наказания на състезатели и
треньори с неимуществен характер – от 200 лева до 800 лева в зависимост от
степента на фактическа и правна сложност на преписката и вида и тежестта на
наложената санкция или наказание. Размерът на дължимата такса за всеки
конкретен случай се определя от Апелативната комисия при подаване на жалбата.
Настоящатата Тарифа е приета на заседание на УС на БФВ от 15.12.2020 г. и
съставлява неразделна част от Правилника за работа на Апелативната комисия на БФВ.

